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Ostopalvelutuottajan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakirjojen
käsittely

Terveyspalvelujen potilasasiakirjat
Katso www.finlex.fi STM:n asetus 298/2009 ja liite säilytysajoista

Asiakirja Säilytysaika Huomautuksia

Potilaskertomus 1.5.1999 ja sen jälkeen kuollei-
den asiakirjat hävitetään, kun
potilaan kuolemasta on kulunut
12 vuotta.

1.5.1987 – 30.4.1999 kuolleiden
asiakirjat voidaan hävittää 20
vuoden kuluttua potilaan kuo-
lemasta.

30.4.1987 tai sitä aikaisemmin
kuolleiden asiakirjat voidaan
hävittää 10 vuoden kuluttua po-
tilaan kuolemasta.

Jos kuolinvuosi ei ole tiedossa,
asiakirjoja säilytetään 120 vuot-
ta syntymästä.

Kaikki 18. ja 28. päivänä synty-
neiden potilaskertomukset säily-
tetään pysyvästi (=otanta).

Ostopalvelusopimuksen päätty-
essä tai asiakirjoja HYPA-
arkistoon luovutettaessa kaikki
muissa kuin kaupungin asiakas-
tietojärjestelmissä olevat asia-
kirjat tulostetaan.

Kertomukset arkistoidaan niin,
että Tampereen kaupungin os-
topalvelun kautta tulleiden asi-
akkaiden kertomukset on ero-
tettu omaksi ryhmäkseen mah-
dollisesti yksityisesti tulleista
tamperelaisista ja muiden kun-
tien asukkaista. Kaupungin
asiakastietojärjestelmään kirja-
taan vain kaupungin osoitta-
mien asiakkaiden tietoja. Jos
ostopalvelutuottajalla on oma
asiakastietojärjestelmä, niin
kaupungin osoittamien asiak-
kaiden tiedot on oltava erotetta-
vissa muiden asiakkaiden tie-
doista.

Otanta laitetaan omaksi koko-
naisuudekseen ja luovutetaan
hyvinvointipalveluille järjestetty-
nä sovitun aikataulun mukaises-
ti HYPA-arkiston ohjeiden mu-
kaisesti.

Asiakirja Säilytysaika Huomautuksia

Paperisia potilasasiakirjoja
· Jäljennökset toisten ter-

veydenhuollon toimin-
tayksiköiden potilasasia-
kirjoista

· Potilaiden suostumukset

12 vuotta ko. hoidon päättymi-
sestä.

Jäljennöksiin ei jatketa hoito-
merkintöjen tekemistä.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

http://www.finlex.fi/
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tietojen luovuttamiseksi
· Tiedonsaantipyynnöt
· Potilasrekisteritietojen

tarkastuspyynnöt
· Tuloskäyrät esim. sydän-

filmit (EKG)
· eReseptin suostumuksen

ja lääkemääräyksen kiel-
lon arkistointiohje
13.12.16, ei arkistoida
potilaskertomukseen

12 v
12 v

2 v
-ensimmäinen ekg ja myöh.
diagnostiset ekg:t 12 v potilaan
kuolemasta
-muut paperimuotoiset 12 v tut-
kimuksesta

Omalääkäritoiminnan potilasasiakirjojen käsittely hoitosuhteen päätyttyä

Peruste Toimenpide Huomautuksia

Potilas muuttaa Tampereen ul-
kopuolelle.

Poismuuttaneiden potilasasia-
kirjat voi lähettää 2 vuoden ku-
luttua tai ostopalvelusopimuk-
sen päätyttyä HYPA-arkistoon.

Toiselle paikkakunnalle ei lähe-
tetä alkuperäisiä potilasasiakir-
joja.

Potilas muuttaa Tampereen si-
sällä alueelta toiselle.

Potilasasiakirjat lähetetään uu-
delle omalääkärille, ei arkistoon.

Asiakirjoja arkistoon toimitettaessa tulee lähetykseen merkitä lähettäjän lisäksi peruste asia-
kirjojen siirtoon eli potilaan muutto toiselle paikkakunnalle / kuolema.

Sosiaalipalvelujen asiakirjat

Asiakirja Säilytysaika Huomautuksia

Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Asiakassuunnitelma
Asiakertomus

· Asumispalvelut
· Kotihoito
· Kotipalvelu
· Päihdehuolto
· Vammaispalvelut
· Kehitysvammahuolto
· Vanhuspalvelut

25 vuotta viimeisestä merkin-
nästä, 1.4.2015 alkaen 30
vuotta viimeisestä merkinnäs-
tä.

Pysyvästi säilytetään 8., 18. ja
28. päivänä syntyneiden asiakir-
jat (otanta). Otanta järjestetään
aakkosjärjestykseen.

Tampereen kaupungin ostopal-
velun kautta tulleiden asiakkai-
den asiakirjat säilytetään omana
kokonaisuutenaan.

Säilytetään palvelun päättymis-
vuosittain aakkosjärjestyksessä.

Pegasoksesta ei tulosteta mi-
tään.

Edellisen ostopalvelutuotta-
jan asiakirjat poistetaan.
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Asiakirja Säilytysaika Huomautuksia

Kaupungin sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen päätös hoi-
toon osoittamisesta

Säilytetään yhdessä palvelu-
ja hoitosuunnitelman kanssa.

Hävitetään arkistointivaiheessa.

Muut asiakirjat
Sähköiset asiakastiedot Kaikki säilytettävät tiedot / asia-

kirjat tulostetaan ostopalvelun-
tuottajan järjestelmistä.

Ei-säilytettävät hävitetään vii-
meistään asiakassuhteen päät-
tyessä.

Lääkerekisteri yms. apuluettelot Asiakkaan tiedot poistetaan,
kun niitä ei enää tarvita tai vii-
meistään asiakassuhteen päät-
tyessä.

Ostopalvelutuottajan omat yleis-
talous- ja henkilöstöhallinnon
asiakirjat

Palveluntuottaja ohjeistaa itse. Hävittämistavassa otettava
huomioon, että jo sosiaali- ja
terveyspalvelujen asiakkuus on
salainen tieto.


